Bewerkingsadvies
Voor het zelf bewerken van Holonite producten
Afkorten, zagen, boren en kanten breken

Booradvies:
Bosch Silver
Percussion.

x

Afkorten
Gebruik een diamantslijpschijf!

Sponning

Boren

Zorg voor voldoende ventilatie!

Niet kloppen!

P80, P100, P120

Kanten breken

Bewerkingsadvies
Volg de hierboven genoemde aanwijzingen
voor het zelf bewerken van Holonite producten. Holonite vericht ook standaard en op
specificatie verschillende bewerkingen aan
producten zoals: het aanbrengen van uitsparingen en boorgaten. Vraag hiervoor naar de
mogelijkheden.

Booradvies:

Zaagadvies:

Bosch Silver

Gebruik een

Percussion.

diamantzaagblad
geschikt voor marmer,
keramiek en glas.

Moduulsponning

Verwerkingsadvies
Als Holonite producten op de juiste wijze worden toegepast en verwerkt, zal er een goede
hechting met de ondergrond ontstaan. Voor
alle producten gelden de algemene verwerkingsvoorschriften, die te allen tijde samen
met de productspecifieke verwerkingsvoorschriften gehanteerd moeten worden. Om te
komen tot een optimale verwerking van Holonite producten is een speciale Holonite-lijm/
kit ontwikkeld: Holonite B&S (Bond & Seal).
In combinatie met de Holonite-primer en ontvetter en het juist volgen van de verwerkingsvoorschriften garandeert deze lijm optimale
hechting en dilatatieafdichting. Raadpleeg
www.holonite.nl voor de algemene en productspecifieke verwerkingsvoorschriften.

Over Holonite
Sinds 1969 is Holonite dé naam op het gebied van composietsteen in Nederland. Als
producent en distributeur van o.a. onderdorpels, vensterbanken, raamdorpels en muur-

Waarschuwing

afdekkers heeft Holonite binnen de bouw en

Bij het zagen, boren en schuren van Holonite pro-

kozijnenindustrie een leidende positie ver-

ducten kan kwartsstof vrijkomen. Het is verplicht om

worven. Holonite bedient de Nederlandse,

bij deze bewerkingen passende beschermingsmid-

Belgische en Duitse nieuwbouw- en renova-

delen te dragen zoals een veiligheidsbril, mondkapje
en eventueel gehoorbescherming. Zorg ook tijdens
het bewerken van Holonite producten voor voldoende ventilatie.

tiemarkt met standaard en op maat gemaakte
gevel- en afbouwelementen, van architect tot
aannemer en

van woningbouwcoöperatie

tot indirect de particulier. Holonite producten
zijn Cradle to Cradle gecertificeerd.
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